
A mozdony ijklétl51, az atkijzlS sínre buktató
boxkesztyújétól fölhasadt homlokú Attila
kiállott Erted; a tékozió kötekedólcnek,
halottak fölött hahotázóknak,
tolvaj törleszkedóknek visszavágott,
Te tudtad, hogy sziklákat meginditó.
bárányokra boruló kerubszárnyaddal feltőrőd

az ~rtelem dajkál6 Mját s véded
a szabadulást éltetó világot.

Szerelmed tükör-termében forg6 nc5k
fejedelemasszonya, Léda, táncolt Veled
a mátkapárokkal megingó bálban.
Jajongott. rángott a fekete zongora.
Fekete kelyhú liliomok verdestek az éj
halálfej-csmáros csarnokában.
Mikor a fiatal Isten megtöretését láttad
a sZlÍnkód fölé borókát bocsát6 keresztell.
kalapodat fáradtan megemelted
a havat ziháló szélben.
Házát kitárta ~lótted a vendéget ö!el5IdlS,
hogy fölmagasztalódj az idótlenségben.
Mennydörgó-vonulastí. Ká'l'pát-koronas király,
nem lehet "veréshez szokott Jajta" többé amal711ar,
ha a fegyver-állatok torkából kilépve
a föloldozás bizo'llye;,sságában,
a 71fegméreté. hazájában munkálni akar.

SIMONE WEIL

RENDSZERTELEN GONDOLATOK
ISTEN SZERETETÉRÓl'"

Nem rajtunk múlík, hogy hiszünk-e Istenben, csupán az áll raítuns, hog
ne szeressünk hamis isteneket.

Először is ne képzeljük, hogy a jövő színültig tell lesz jóval. A jö,,;6 éppolyall
anyagból van gyúrva, mint a jelen. Nagyon jól tudjuk, hogy ami belőle Javunkat
szolgálja, gazdagságot, hatalmat, elismerést, ismeretet szerez, szerétetét azoknak,
akiket szeretünk, bőségét annak, amire vágyunk, mind kevés ahhoz, hogy kielégít
sen bennünket. Am azt hisszük, hogy akkor, ha mindebből egy kevéssel majd
több lesz, elégedetté válunk. Igy képzeljük, mert áltatjuk magunkat. Mert ha

. egy kicsit jobban meggondolnánk n dolgot. ráeszmélnénk. hog)' mindez tévedés.
Mínt ha betegségtől, nyomorúságtól. balszerencsétől szenved az ember, akkor i.
azt hiszi, elégedett lesz, rníhelyt fájdalma elmúlik. De Itt is ró kell [önníe, hogy
ez tévedés; mert míközben hozzászokna ahhoz, hogy kínja elapad, márís mást
kívánna.

Másodszor, ne keverjük össze a jót a szükségessel, Sok mindenről hisszük,
szükségünk van rá, hogy éljünk. Ez gyakran nem így van, hiszen elvesztésüket
túlélnénk. De ha igaz lenne is, ha elvesztésük halálunkat okozná vagy életerőnk

megtörését, ezért még nem javak. Senki nem elégszik azzal, hogy hosszú Ideig tisz-

* Pensées san! ordre concernanl l'amour de Oleu. Kaneme, 11140. X. - Itu. Y. kOzOU.
(Megjelent GalUmard. Paris. tlNll - U--2I. 1.)
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tán és egyszerűen éljen. Mindig mást akar az ember. ~lni akar valamiért. Annyi
is elég, hogy ne hazudjunk, ahhoz, hogy meglássuk, semmi nincs itt, amiért
élhetnénk. Képzeljük csak el azt, hogy kielégítik minden vágyunkat. Bizonyos idő

után kielégületlenek lennénk. Mást szeretnénk, és szerencsétlenné tenne az, hogy
nem tudjuk, mit szeretnénk.

Rajtunk múlik, hogy figyelmünket ráirányítsuk erre az ii;azságra.
, Ha nem altatnák magukat, például a forradalmárok is rájönnének arra, 'húgy

a forradalom beteljesedése szerencsétlenné teszi őket, mert életüle értelmét veszí
tik el. Hasonlóképpen áll ez minden vágyra.

Az emberi élet, úgy amint van, csak hazugsággal viselhető el. Akik elhárítják
a hazugságot és inkább tudomásul veszik, hogy az élet elviselhetetlen, de mégse
lázadnak sorsuk ellen, végül is kívülről, egy időn kívüli helyről kapnak valamit,
ami lehetövé teszi nekik, hogy olyannak fogadják el az életet, mint amilyen.

Mindenki érzi a rosszat, amely irtózattal tölti el, és szeretne megszabadulni
tőle. A rossz nem nevezhetö sem f;íjdalomnak, sem bűnnek, egyszerre míndkettő,

valami közös egyikében is, másikában is; mert együttesen hatnak, a bún fájdalmat
fakaszt, a fájdalom meg rosszá tesz, és a fájdalomnak és bűnnek p föloldhatatlan
keveréke a rossz, melyben akaratunk ellenére vagyunk és borzongunk attól, hogy
benne legyünk.

A bennünk levő rossz egy részét azokra a tárgyakra helyezzük át, melyekre
figyelmünk és vágyunk irányul.. -es ezek úgy küldik vissza e rosszat, mintha
belőlük származna. Ezért fog el gyúlölet és undor azokon a helyeken
ahol eláraszt a rossz. Úgy tűnik szemünkben. hogy maguk a körűlmények kény
szerítenek a rosszra. Ezért gyűlölik meg szobáiukat és környezetüket a betegek,
még akkor is, ha ez a környezet szerétett lényekből áll, ezért néha a munkasok
ls gyáralkat. és így tovább.

De ha a bennünk levő rossz egy részét figyelmünk és vágyunk segítségével
egy tökéletesen tiszta valamire visszük át, az nem piszkolódhat be tőle, tiszta
marad, nem háramoltatja vissza e rosszat; így megszabadulunk tőle.

Véges lények vagyunk; a bennünk levő rossz szintén véges: így abban az
esetben, ha az emberi élet még továbbnvútna. teljesen bizonyosak lehetnénk, hogy
egy napon, még ezen a világon minden rossztól megszabadulnánk.

A Mia.tyánk kérései végtelenül egyszerűek. Ha nem másért mondívk el a
Miatyánkot, csak azért. hogy fi~yelmünk tőlünk telhető teljességát szavaira su
gározzuk, majdnem egészen bizonyosak lehetünk, hogy ilyképpen a bennünk levő
rossznak e;,y részétől már megszabadultunk. bármily kicsiny legyen is az.
~ppúgy, mint ha a Szeritostyát csak azzal a gondolattal szemléljük, hogy Krisztus
van behne; és így tovább,

Nincs tisztaság e világon a szent tárgyakon és szövegeken kivül, a természet
szépséaén kívül, ha önmagáért és nem azért szemléliük, hogy képzel gései nkkel
népesítsük be; valamint alacsonyabb fokon. az emberi lényeken kívül, kikben
Isten lakozik, és a művészí alkotásokon kivül, melyek isteni sugallatból nyerik
létüket.

A tökéletes tisztaság nem lehet más, mint a köztünk jelenlevő Isten. Ha ei
más lenne. mint Isten, nem lenne tiszta. Ha Isten nem lenne jelen, sohasern
üdvözülhetnénk. Aki kapcsolatot teremtett a tisztasággal, a lelkében r'i'iló rossz
minden borzalma az isteni tisztaság sz-retetévé alakul át. Ezért volt Mária
Magdolna és a jobb lator a szeretet kíváltságosa,

A borzalom szeretetté alakulásának egyetlen akadálya az' önszeretet; ez
teszi gyötrelmessé a folyamatot, rnelvnek során az ember tisztátalanságát a
tisztasághoz közelíti. Csak akkor győzelmeskedhetünk ezen, ha bizonyos közönv
nvel viseltetünk önnön tisztátalanságunkkal szemben, ha készen állunk a bol
dozsáara önmagunkba zárkózás nélkül, azzal a gondolattal, hogy 'létezik va
lami tiszta.

A tisztasággal val6 kapcsolat változást idéz elő a rosszban. A fájdalom és
a bún egyébként oldhatatlan elegye csak vele választható szét. E kapcsolat (oly
tán a fájdalom lassankint nem elegyedik bűnnel. a bún meg közönséges fájda
lommá változik át. E természetfölötti folyamat neve a megbánás. A bennünk
levő rossz mí ntha megvilágosulna az örömtől.

Nem kellett több, csak hogy egy tökéletesen tiszta lény megjelenjék a
töldön, isteni báránnyá legyen, ki elveszi a világ bűneit, és az, hogy a szét-
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porlasztott rossznak lehető legnagyobb része benne gyűljön össze, a szenvedés
formájában.

Tökéletesen tiszta tárgyakat hagyott itt magáról emlékként, azaz olyanokat,
melyekben jelen van; másképp ugyanis tisztaságukon erőt venne a rosszal való
érintkezés. '

De az ember nincs mindig templomban és így még inkább kívánatos, hogy a
rossz önmagunkon kívülre helyezésének természetfölötti Iolvamata a mindennapi
élet .közepett, főképpen pedig a munkahelyeken is végbemenjen.

Ez csak olyan jelképrendszerrel lehetséges, mely olvasni engedi az isteni
igazságokat a hétköznapok és a munkavégzés során, mint ahogy leírt monda
tokból értelmét nyerjük annak, amit kifejeznek. Ehhez azonban a ielképeknek
nem szabad önkényesnek lenniük, hanem, a gondviselés rendelkezése folytán,
maguknak a dolgoknak természetében kell írva állniuk. Az Evangélium parabolái
példát adnak erre a jelképességre.

Valójában nagyon is nagy a hasonlóság a látható világ mechanikus össze
függéseken nyugvó rendje és az isteni igazságok között. A nehézkedés, mely a
földön mindenfajta körűlmények között irányt szab az anyag rnozgásának, meg
felelője a test ragaszkodásának, mely lelkünk törekvéseit irányítja. Az egyedüli
erő, mely képes legyőzni a nehézkedést, a nap energiája. Ez az energia száll alá
a föld növényeíbe, és mert bennünk' van, függélyesen nőhetnek. lentről fölfele.
A táplálkozás során az állatokba és mibelénk hatol ez az energia; egyedül ez
tart állva rnínket és biztosítja, hogy terheinket vállunkra emelhessük. Tőle ered
a mechanikai energia minden forrása; víznek, olajnak és nagy valószínűség sze:'
ri nt kőolajnak körforgása; a nap hajtja motorjainkat, röpíti föl gépelnket. mint
madarait. Nem indulhatunk útnak, hogy megkeressük ezt il napenergiát, pusztán
elfogadhat juk. O száll le. Beférkőzik a növényekbe. a földi sötétbe vetett magba
és a termékenység minden izével ott van és serkenti a mélybő] magasba irányuló
mozgást, mely magasra szökkentí a gabonát vagy a fát. De még az épületfában.
a gerendában is ó tartja a függélyes irányt; vele építjük hajlékainkat. A ke
gyelem mása Ő. bűnös lelkünk sötétségébe ereszkedik, hogy belevái íon és meg
nyissa az egyetlen energiaforrást, mely ellenpontja az erkölcsi nehézkedésnek.
a rosszra való törekvésnek.

A földműves munkája nem abban áll, hogy fölkutassa, de abban sem, hogy
meakösse a napenergiát. hanem abban, hogy míndenestül hasznosítsa, mint a
befogadására alkalmas növények. és hogy nekünk a lehető leakedvezőbb körülmé
nyek közt adja át. Az az erőfeszítés, mely e munkára fordítódík, nem tőle szár
mazik. hanem az energiától. mely a tántálékkal keriilt belé, azaz ugyanattól a
növénvekbe zárt és a növényeken tánlált állatok húsáhan levő naneneralától.
A jó felé sem tehetünk egyéb erőfeszítést. mint hogy. alkalmassá tesszük lelkünket
a kegyelem befogadására, és az ehhez szükséges energiát a kegyelem oltja majd
belénk.

Szerenével a földműves örökös színésze a szakrális drámának, mely Isten és
a teremtés kapcsolatait eleveníti meg.

Nemcsak a napenergla elérhetetlen az embernek, hanem az a képesség is,
mely ezt az energiát táplálékká alakítja át. A modern tudományaklorofillnak
nevezett növényi lényegben látja e képesség központiát: az antikvitás növényi
nedvet mondott klorofill helyett, ami ugyanerre vezethető vissza. Ahogya nap
képmása, úgy a növényi nedv, mely megköti a napenerglát. melv a nehézkedéssei
el1entétesen növeszti a növényeket és a fákat. s mely fölklnálta magát értünk.
hogy bensőnkben megőrlődiék és megsemmisüljön és elkezdie életünket: ez a
nedv a Fiú képmása, a Szabaditóé. A főldmúvesnek törekvésével szolgálnía kell
ezt a -képmást,

Ilyen költészet övezze az örökkévalóság fénysugarával a földek munkáját.
Másképp e munka egyhangúságót eredményez, melv könnyen vezet elbutuláshoz,
kílátástalansághoz vagy a legalantasabb kíelégülések kereséséhez ; mivel a cél
szerűség hiánya. mely mtnden emberi állapot nyomorúsáza, szembeötlően meg
nyilatkozik benne. Az ember kimerítené magát a munkában, hogy legyen mit
ennie, enne, hogy legyen ereje dolgozni, és egy gondterhelt év után minden
ugyanott kezdődne újra. Sosem jutnánk ki a körből.

Az egyhangúságót csak isteni megvilágítással viselhet[ük el. Am éppen
ugyanezért, az egyhangú élet jóval esélyesebb az üdvözülésre.

REISINGER JANOS fCJ1'dítá84
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